
 

 

  

 

‘जलयुक्त’मध्ये पानवडीची जजल्ह्यात बाजी 
जलयुक्त शिवार अशियानाांतर्गत उत्कृष्ट कायग पुरस्कारासाठी जजल्ह्यातनू पानवडी (ता. पुरांदर) र्ावाने बाजी 
मारली आहे. प्रथम क्रमाांकाच्या पुरस्कारात र्ावाला सन्मानचचन्हासह एक लाख रुपयाांचा धनादेि शमळणार आहे. 
या शिवाय वविार् आणण राज्यस्तरीय स्पधेतही र्ाव पोचले आहे.  
 

पानवडीला परीक्षण पाहणीत जजल्हहा सशमतीकडून दोनिेपैकी १९४ र्णु शमळाले होते. 
 

पानवडी र्ावात पज चम घाट ववकास योजना, एकाजत्मक पाणलोट व्यवस्थापन आणण इतर योजनेअांतर्गत 
झालेल्हया कामामळेु ३२५.२५ टीसीएम पाणी अडववण्यात आले. जलयुक्त अशियानातून २१७.१० टीसीएम असे 
एकूण ५४२.३५ टीसीएम पाणी अडववण्याची क्षमता र्ावात ननमागण झाली.  
 

या कामाांमळेु यांदा पाऊस कमी होऊनही ववहहरीांच्या पाणीपातळीत दोन मीटरने वाढ झाली.  
 

 

 

िास्कर समुहाचे अध्यक्ष रमेि अग्रवाल याांचे ननधन 

दैननक िास्कर समहुाचे अध्यक्ष रमेि अग्रवाल (वय ७३) याांचे आज (बुधवार) सकाळी हृदय ववकाराच्या 
झटक्याने ननधन झाले. 
 

आज सकाळी अकरा वाजता हदल्हलीहून अहमदाबादला पोहचल्हयानांतर त्याांना हृदयाचा तीव्र झटका आला. त्याांना 
अपोलो रुग्णालयात नेण्यात आले. मात्र, तोपयतं त्याांची प्राणज्योत मालववली. 
 

अग्रवाल याांच्या ननधनानांतर िाजप, कााँगे्रसच्या नेत्याांकडून त्याांना श्रदधाांजली वाहण्यात आली. तर, र्जुरातचे 
मखु्यमांत्री ववजय रुपाणी याांनी त्याांच्या पाचथगवाचे दिगन घेतले. 
 

 

 

जार्नतक क्रमवारीत साक्षी पाचव्या स्थानावर 

ररओ ऑशलांवपक ब्र ांझपदक ववजेती साक्षी मशलक आणण आशियातील अव्वल क्रमाांकाचा मल्हल सांदीप तोमर याांनी 
जार्नतक कुस्ती क्रमवारीत पहहल्हया दहा खेळाडूांत स्थान शमळवले आहे. साक्षी पाचव्या, तर सांदीप सातव्या 
स्थानी आहे.  
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साक्षीने ररओ ऑशलांवपक स्पधेत ५८ ककलो र्टात ब्र ांझपदक जजांकले होते. सांदीपला पुरुष वविार्ात ५७ ककलो 
र्टात सातवे स्थान आहे. १३ महहलाांसह एकूण २४ आांतरराष्रीय फ्रीस्टाइल मल्हल पहहल्हया दहा खेळाडूांत आहेत. 
 

ऑशलांवपक आणण युरोवपयन ववजेता जरजजगयाचा व्लाहदमीर णखांचेर्ािेववली (५८ ककलो), रशियाचा वव वववजेता 
मर्ोमेद कुबागननलेव (७० ककलो) आणण कॅनडाची ऑशलांवपक ववजेती एररका वेब (महहला ५७ ककलो) आपापल्हया 
र्टात अव्वल स्थानी आहेत. 
 

 

 

हरिजन शसांर् चॅजपपयन्स ररफी २०१७ सहदच्छादतूपदी ननवड 

िारतीय जस्पनर हरिजन शसांर् याची चॅजपपयन्स ररफी २०१७ चा सहदच्छादतू पहणनू ननवड करण्यात आली 
आहे. आांतरराष्रीय कक्रकेट पररषद अथागत आयसीसीकडून ही घोषणा करण्यात आली आहे.  
 

चॅजपपयन्स ररफी २०१७ साठी एकूण आठ कक्रकेटपटूांची सहदच्छादतू पहणनू ननवड करण्यात आली असनू यामध्ये 
हरिजन शसांर्चा समावेि आहे. यांदाची आयसीसी चॅजपपयन्स ररफी स्पधाग १ जनू ते १८ जनूदरपयान पार 
पडणार आहे.  
 

चॅजपपयन्स ररफीच्या आठ सहदच्छादतूाांमध्ये हरिजन शसांर् याच्यासोबत पाककस्तानचा िाहहद आकफ्रदी, 
बाांर्लादेिचा हबबबूल बिर, इांग्लांडचा इयान बेल, न्यूझीलांडचा िेन बरण्ड, ऑस्रेशलयाचा माईक हसी, श्रीलांकेचा 
कुमार सांर्कारा आणण दक्षक्षण आकफ्रकेचा गॅ्रमी जस्थम याांचा समावेि आहे. 
 

 

 

िारत खरेदी करणार इस्राईलकडून क्षेपणास्त्रे 
पांतप्रधान नरेंद्र मोदी जलुमैध्ये इस्राईलच्या दौऱ्यावर जात असनू, दववपक्षीय सांबांध दृढ करण्यासाठी िारत 
इस्राईलिी दोन सांरक्षण करार करणार आहेत. यात रणर्ाडाववरोधी क्षेपणास्त्रे, नौदल हवाई सांरक्षण क्षेपणास्त्रे 
अिा ८००० क्षेपणास्त्राांच्या खरेदीचा समावेि आहे.  
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सतू्राांनी हदलेल्हया माहहतीनुसार, इस्रायलच्या लष्करी हाडगवेअरचा िारत सवांत मोठा खरेदीदार देि आहे. दोन्ही 
देिाांना बा्य दहितवादाचा धोका आहे. तसेच, अमेररका आणण इस्राईलचे मतै्रीपूणग सांबांध लक्षात घेता मोदी 
इस्रायलिी सांबांध वाढववण्यावर िर देत आहेत.  
 

िारत इस्राईलकडून रणर्ाडाववरोधी क्षेपणास्त्र 'स्पाइक' आणण नौदलासाठी हवाई सांरक्षण क्षेपणास्त्र 'बराक-८'ची 
खरेदी करणार आहे. पुढील दोन महहन्याांत हे करार पूणगत्वास जाण्याची िक् यता आहे. या दोन्ही कराराांची ककां मत 
समुारे १.५ अब्ज डरलर असेल. हा करार झाल्हयानांतर दोन वषांनी िारताला इस्राईलकडून ८००० क्षेपणास्त्र 
शमळतील.  
 

रे्ल्हया आठवड्यात िारताने मध्यम आणण लाांब पल्हल्हयाच्या जशमनीवरून हवेत मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्राांच्या 
खरेदीसाठी इस्रायलिी २ अब्ज डरलरचा करार केला आहे. पाककस्तान आणण चीन या िेजारी देिाांिी तणाव वाढत 
असल्हयाच्या पा वगिमूीवर मोदी याांनी सांरक्षण दलाांच्या आधनुनकीकरणासाठी २०२५ पयतं २५० अब्ज डरलर खचग 
करण्याची योजना आखली आहे.  
 

 

 

मानवी मोहहमेसाठी िारताचे एक पाऊल पुढे 

रे्ल्हया दहा वषांहूनही अचधक काळ ज्या स्वप्नवत अिा मानवी अवकाि मोहहमेची स्वप्ने एकववसाव्या 
ितकातील महत्त्वाकाांक्षी िारताला पडत आहेत, त्या मानवी अवकाि मोहहमेच्या दृष्टीने आपण नकुतेच एक 
पाऊल पुढे टाकले आहे.  
 

प्रत्यक्षात जरी येत्या काही वषांनी 'इांडडयन ्युमन स्पेसफ्लाईट प्रोगॅ्रम' कायागजन्वत होणार असला, तरी त्यासाठी 
आव यक असणाऱ्या ककचकट तांत्रज्ञानापैकी एक अिा 'पॅड ॲबरटग टेस्ट' या चाचणीचे पहहल्हया टप्प्यावरील 
सांिोधन नुकतेच यिस्वीपणे सरुू झाले आहे. िारतीय अवकाि सांिोधन सांस्थेतील (इस्रो) सतू्राांनी या 
कामचर्रीववषयी माहहती हदली. 
 

रशियाचे अांतराळवीर आणण अांतराळात प्रवास करणारे जर्ातील पहहले मानव ठरलेले युरी र्ार्ारीन याांनी 
पहहल्हयाांदा आपली अांतराळ सफर केली ती १९६१ मध्ये. ५६ वषांपूवी आजच्याच हदविी ही सफर यिस्वीपणे पार 
पडली होती. त्यासाठी १२ एवप्रल हा हदवस 'इांटरनॅिनल ड ेऑफ ्युमन स्पेस फ्लाईट' पहणनू राष्रसांघातफे 
साजरा केला जातो. 
 


